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खपू पूर्वी चीनमध्ये पपिंग नार्वाचा 
एक मुलगा राहत होता, ज्याला
फुलािंच ेखपू र्वेद होते. तो काहीही 
पेरत असे आणि ते फुलून येई.
सम्राटालाही फुले खपू आर्वडत 
असत.जेव्हा त्याचा उत्तराधिकारी 
ननर्वडण्याची र्वेळ आली, तेव्हा
सम्राटाने राज्यात प्रत्येक मुलाला 
फुलाच ेएक एक बी ददले. "जो
कोिी मला एका र्वर्ाानिंतर पूिा 
ननरोगी रोप दाखर्वेल,” त्याने
घोर्िा केली की, “तोच ससिंहासनार्वर 
बसेल आणि पुढचा सम्राट होईल.”
पपिंगने आपले बी पेरले आणि रोज 
त्याची काळजी घेतली. पि अनेक 
मदहने ननघून गेले पि बी मिनू 
काहीच बाहेर आले नाही.जेव्हा
र्वसिंत आला तेव्हा पपिंग सम्राटाकड े
फक्त ररकामी कुिं डी घेऊन गेला.
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खूप पूर्वी चीनमध्ये पपिंग नार्वाचा एक मुलगा राहत होता, ज्याला फुले खूप 
आर्वडत होती. तो जे काही पेरेल त ेफुलून येत असे. त्याने लार्वलेल्या रोपािंना 
फुले, पाने आणि एर्वढेच नाही तर मोठी फळेही येत असत, जशी काही जादचू. 



राज्यातही सर्वाांना फुले खूप आर्वडत असत.
लोक प्रत्येक दठकािी फुले लार्वत असत,
आणि त्यािंचा सुगिंि हर्वेत पसरून जाई.



सम्राटाच ेपक्षी आणि प्राण्यािंर्वर पे्रम होत,े पि त्याला सगळ्यात जास्त 
फुले आर्वडत असत. सम्राट रोज आपल्या बागेत काम करत असे. 

पि सम्राट म्हातारे होत होत.े त्यािंना आपल्या
ससिंहासनासाठी एक उत्तराधिकारी ननर्वडण्याची गरज होती.



त्यािंचा उत्तराधिकारी कोि असेल? सम्राट त्याला कसे ननर्वडतील?
सम्राटाला फुले खूप आर्वडत होती, म्हिून त्याने उत्तराधिकारी 
ननर्वडण्यासाठी त्यािंनी बबयािंचा उपयोग करण्याचा ननिाय घेतला.

दसुऱ्या ददर्वशी एक घोर्िा ददली गेली. देशातील सगळ्या मुलािंना महालात बोलार्वले 
गेले. नतथे प्रत्येक मुलाला सम्राटाने पर्वशेर् फुलािंच्या बबया ददल्या. “जो कोिी मला 
एक र्वर्ाानिंतर चािंगले रोप दाखर्वेल,” त्यािंनी म्हटले, “तोच माझ्या ससिंहासनार्वर बसेल.”



या बातमीमुळे पूिा देशात एक मोठा उत्साह ननमााि झाला. 
देशभरातील मुले फुलािंच्या बबया घेण्यासाठी महालाकड ेिार्वले.
.

आपले मुल सम्राट व्हार्वा असे सर्वा आईर्वडडलािंना र्वाटत होत े
आणि सर्वा मुलािंना आशा र्वाटत होती की त्यािंची ननर्वड होईल.



जेव्हा पप िंगला सम्राटाने बी ददले, तवे्हा तो सगळ्यात खुश मुलगा होता.
त्याला पूिा पर्ववर्वास होता की तो सगळ्यात सुिंदर फुल उगर्वू शकेल.

पप िंगने एक कुिं डी खत घातलेल्या मातीने भरली.
त्याने बी लक्षपूर्वाक पेरले.  



तो बी र्वर रोज पािी सशिंपडत असे. तो बी अिंकुररत होऊन,
र्वाढण्याची आणि त्याला एक सुिंदर फुल येण्याची अधिरतनेे 
र्वाट बघत होता. 

ददर्वसेंददर्वस गेले, पि त्याच्या कुिं डीत काहीच उगर्वले नाही.



पप िंगला खूप काळजी र्वाटू लागली.
त्याने एका मोठ्या कुिं डीत नर्वीन माती घातली. 

मग त्यानी आपले बी काळ्या मातीत स्थानािंतररत केले.



पप िंगने दोन मदहन्यापयांत अजून र्वाट बनघतली. 

तरीही काही उगर्वले नाही.
हळूहळू पूिा र्वर्ा ननघून गेले.



र्वसिंत आला आणि तवे्हा सर्वा मुलािंनी सम्राटाला असभर्वादन 
करण्यासाठी सगळ्यात चािंगले कपड ेघातले.

सर्वाांना आपली ननर्वड होण्याची उत्सुकता होती.
मुले आपापली सुिंदर फुले घेऊन महालात पोहचली.



पप िंगला आपल्या ररकाम्या कुिं डीची लाज र्वाटत होती. त्याने पर्वचार केला 
कक सर्वा मुले त्याला हसतील कारि तो एकही फुल उगर्वू शकला नाही.

पप िंगचा एक चतुर दोस्त त्याच्याजर्वळ एक मोठे रोप घेऊन आला. 
“पप िंग!” तो म्हिाला, “तू ररकामी कुिं डी घेऊन सम्राटाकड ेजाशील 
का? तू माझ्या सारखे मोठे फुल का उगर्वू शकला नाही?”

“मी तुझ्या पेक्षा अधिक चािंगली फुले उगर्वली आहेत,” पप िंग 
म्हिाला. “परिंतु हे बी बबलकुल र्वाढले नाही!”



पप िंगच्या र्वडडलािंनी ही गोष्ट ऐकली आणि त ेम्हिाले, “तू सर्वाात चािंगला 
प्रयत्न केला, आता तू आपला प्रयत्न सम्राटाकड ेजरूर हे घेऊन जा.”

हातात ररकामी कुिं डी घेऊन पपिंग महालात पोहचला.



सम्राटाने हळू-हळू सर्वा फुलािंची तपासिी केली.
ककतीतरी सुिंदर फुले होती. 

पि बादशाह बैचैन होता पि तो एकही शब्द बोलला नाही.



शेर्वटी तो पपिंग जर्वळ आला. सशक्षा होईल या
पर्वचाराने पप िंगने लाजेने आपली मान खाली घातली.

सम्राटाने त्याला पर्वचारले, “तू ररकामी कुिं डी का आिली?”



पप िंग रडू लागला आणि त्याने उत्तर ददले, “मी तचे बी पेरले जे तुम्ही मला ददले होत.े 
मी त्याला रोज पािी ददले, पि त ेअिंकुररत झाले नाही. मी त्याची काळजी घेतली. मी 
त्याला उत्तम मातीमध्ये पेरून मोठ्या दसुऱ्या कुिं डीत ठेर्वले. त्याची खूप काळजी घेतली.” 
हा ससलससला पूिा र्वर्ाभर चालू रादहला. पि बी बबलकुल र्वाढले नाही. म्हिून मी बबना 
फुलर्वाली ररकामी कुिं डी घेऊन आलो. मला जे करता येऊ शकत होत ेत ेमी केले.”

जेव्हा सम्राटाने त ेशब्द ऐकले, तवे्हा त्याच्या चहेऱ्यार्वर हळूहळू एक हसू पसरले. आणि 
त्याने पप िंगच्या खािंद्यार्वर आपला हात ठेर्वला. मग सम्राटाने सर्वाांना सािंधगतले, “मला माझा 
उत्तराधिकारी समळाला आहे! मला सम्राट होण्यासाठी एक योग्य मुलगा समळाला आहे.  
तुम्हाला सर्वाांना बी कुठून समळाले मला माहीत नाही. कारि ज्या बबया मी तुम्हाला ददल्या 
होत्या त्या उकडलेल्या आणि मेलेल्या होत्या. म्हिून त्या बबयािंची र्वाढ होिे अशक्य 
होत.ेमी पपिंगच्या िाडसाच ेकौतुक करतो आणि आता मी त्याला आपल्या राज्याकडून 
पुरस्कृत करतो आणि त्याला आपल्या देशाचा सम्राट बनर्वतो आहे!”




